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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 6 ze dne 15.02.2016 

 

č. 47 
Rada města  
1) schvaluje kácení těchto dřevin: 3 topoly o obvodech kmenů 220, 220 a 250 cm a 5 

olší o obvodech kmenů 135, 150, 155, 160 a 205 cm na pozemku p. č. 521/6 v k. ú. 
Hoškovice; 5 zeravů o obvodech kmenů 130, 135, 135, 140 a 145 cm na pozemku 
p. č. 1483 a 2 zeravy o obvodech kmenů 140 a 135 cm na pozemku p. č. 1553 
v k. ú. Mnichovo Hradiště; 1 smrk o obvodu kmene 100 cm na pozemku p. č. 554/6 
a 1 borovice o obvodu kmene 100 cm na pozemku p. č. 554/7 v k. ú. Lhotice u 
Bosně; 1 modřín o obvodu kmene 130 cm na pozemku p. č. 2089/10  v k. ú. Mni-
chovo Hradiště a dva topoly kanadské o obvodech kmenů 170 a 170 + 285 cm 
(dvojkmen) na pozemku p. č. 197/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště. 

2) neschvaluje kácení těchto dřevin: 1 jasan o obvodu kmene 250 cm na pozemku 
p. č. 284/1 v k. ú. Sychrov; 2 břízy o obvodech kmenů 80 a 95 cm, 6 olší o obvo-
dech kmenů 105, 105, 84, 110, 100 a 80 cm, 3 jasany o obvodech kmenů 80, 60 a 
50 cm a 2 javory o obvodech kmenů 65 a 70 cm na pozemku p. č. 2751/3 v k. ú. 
Mnichovo Hradiště; 2 akáty o obvodech kmenů 120 cm na pozemku p. č. 792/1 a 
1 lípu o obvodu kmene 180 cm na pozemku p. č. 448/1 v k. ú. Dneboh; 3 jalovce o 
obvodech kmenů méně jak 80 cm na pozemku p. č. na p. č. 554/1 v k. ú. Lhotice u 
Bosně; 1 smrk o obvodu kmene 110 cm a 2 borovice o obvodech kmenů 110 a 130 
cm na pozemku p. č. 2089/10 v k. ú. Mnichovo Hradiště. 

Z: vedoucí odboru IKH 
T: 22.02.2016 (podání žádosti na VŽP) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 48 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 28.01.2015 na 
prodloužení nájmu bytu - Masarykovo náměstí, Mnichovo Hradiště J. Markové na dobu 
určitou 1 rok, tj. do 28.02.2017. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 29.02.2016 (uzavření dodatku) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 49 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise cestovního ruchu konané 
27.1.2016, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá 
Mgr. Kamile Galetkové, tajemnici MěÚ předat komisi cestovního ruchu stanoviska přija-
tá Radou města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 19.02.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 50 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy budoucí č.  Z_S14_12_8120053124 o realiza-
ci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 
Děčín, na akci „chodník Dneboh“. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 29.02.2016 (informovat provozovatele, uzavřít smlouvu) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 51 

Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 03.02.2016. 
Z: místostarosta města 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
 



Strana 2 (celkem 4) 

č. 52 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města  projednat a schválit  návrh změn Jedna-
cího řádu Zastupitelstva města ze dne 16.02.2015 v předloženém znění. 
Z: starosta města 
T: 19.02.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 53 

Rada města schvaluje členství tajemnice MěÚ Mgr. Kamily Galetkové ve Sdružení ta-
jemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s. s platností od 01.03.2016. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: 29.02.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 54 

Rada města odvolává na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 15.02.2016 Ing. Alenu Šimonovou z funkce tajem-
níka v Komisi pro životní prostředí a zeleň. 
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 55 

Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 15.02.2016 do funkce tajemníka Komise pro životní 
prostředí a zeleň Ing. Zuzanu Kuntošovou. 
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 56 

Rada města odvolává na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 15.02.2016 Mgr. Jana Podlipského z funkce tajem-
níka v Komisi pro dopravu a bezpečnost. 
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 57 

Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 15.02.2016 do funkce tajemníka Komise dopravu a 
bezpečnost Lenku Macounovou. 
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 58 

Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2), písm. h) zákona 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) s platností od 15.02.2016 do funkce tajemníka Komise pro sport a 
zájmovou činnost Jitku Libichovou. 
Z: Tajemnice MěÚ  
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 59 

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise životního prostředí a zeleň kona-
né dne 03.02.2016, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a uklá-
dá tajemnici městského úřadu Mgr. Kamile Galetkové předat tajemníkovi Komise pro 
rodinu a sociální záležitosti přijatá stanoviska Rady města k jednotlivým usnesením 
komise. 
Z: tajemnice MěÚ   T: do 29.02.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 60 
Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise letopisecké a muzejní konané dne 
27.01.2016, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města a ukládá Mgr. 
Kamile Galetkové, tajemnici MěÚ, předat Komisi letopisecké a muzejní přijatá stano-
viska Rady města k jednotlivým usnesením komise. 
Z: tajemnice MěÚ 
T: do 29.02.2016 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 61 

Rada města doporučuje ZaMě schválit Změnu rozpočtu - 1. rozpočtové opatření v roce 
2016 dle přílohy. 
Z: ved. FŠO 
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 62 

Rada města jmenuje podle § 102 odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, na návrh tajemnice Městského úřadu Mnichovo Hradiště od  
22.02.2016 do funkce vedoucího Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského 
úřadu Mnichovo Hradiště na dobu neurčitou Bc. Josefa Záhoru. 
Z: tajemnice MěÚ      
T: ihned 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 63 

Rada města doporučuje schválit ZaMě návrh Dotační komise ze dne 11.02.2016 na 
poskytnutí dotací sportovním a zájmovým organizacím z rozpočtu města na rok 2016 
v rámci podaných žádostí o  dotace ke dni 31.01.2016 dle předloženého přehledu. 

název organizace název projektu typ žádosti žádáno o 

návrh dotace 

Kč 

důvod neposkytnutí 

dotace 

Zvonky z.s. 

Podpora činnosti všech oddělení 

sboru zvonky v roce 2016 provoz 110.000 Kč  110.000  - 

Turnovský aeroklub, z.s. 

Příprava a účast Turnovského 

aeroklubu provoz 

100.000 Kč 

(dle předpo-

kládaných 

příjmů)  0 

1. není místní organizace, 

jen 3 členové jsou obyva-

teli města 

2. aktivita je určena jen 

22 členům, veřejnosti za 

komerčních podmínek 

Mnichovohradišťský 

sportovní klub z.s. Provoz a chod fotbalového klubu provoz 550.000 Kč  550.000 - 

Junák - český skaut, stře-

disko Mnichovo Hradiště, 

z.s. 

Provoz a chod 1. oddílu Skautů 

Mnichovo Hradiště v roce 2016 provoz 180.000 Kč  50.000 - 

Tenisový klub Mnichovo 

Hradiště 

Provoz a chod klubu TK Mnichovo 

Hradiště v roce 2016 provoz 350.000 Kč  300.000 

udělení dotace je podmí-

něno dodáním chybějí-

cích povinných příloh 

(aktuální výpis z účtu s 

aktuálním číslem účtu) 

TJ Sokol Mnichovo Hradiš-

tě 

Bezbariérový přístup do Sokolov-

ny MH investice 90.000 Kč  90.000 - 

TJ Sokol Mnichovo Hradiš-

tě 

Provoz areálu TJ SOKOL MH a 

zajištění kontinuální sportovní 

činnosti oddílů všestrannosti, 

volejbalu, nohejbalu, florbalu,  st. 

Tenisu a billiardu provoz 550.000 Kč  550.000 - 

DFK Mnichovo Hradiště, 

o.s. 

Provoz a chod klubu DFK Mnicho-

vo Hradiště, o.s. provoz 100.000 Kč  80.000 - 

Z: místostarosta     T: 19.02.2016 (materiály do ZaMě) 
 záznam o hlasování: 5 členů pro, 1 zdržel se (Ing. Mareš) -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 64 
Rada města schvaluje zrušení výběrového řízení na projektové práce stavby pavilonu 
MŠ Jaselská, Mnichovo Hradiště. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 17.02.2016 (odeslání rozhodnutí uchazeči) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 65 

Rada města navrhuje ZaMě schválit udělení Ceny města Mnichovo Hradiště za rok 
2015 těmto nominovaným č. 1 a č. 2 v kategorii „Za celoživotní přínos pro město a no-
minovaným č. 1 v kategorii „Za roční přínos“ dle přílohy. 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 66 

Rada města souhlasí s poskytnutím poskytnutí finančních prostředků ve výši 1.700 Kč 
(z toho 1.200 Kč vstup na kulturní akce a 500 Kč úhrada poplatku za komunální odpad) 
na pořízení cen, kterými budou odměněni vylosovaní respondenti dotazníkového šet-
ření, realizovaného v lednu v souvislosti s přípravou Strategického plánu.  
Z: starosta města 
T: 23.02.2016  

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
č. 67 

Rada města schvaluje zadání stavebního záměru a základní parametry výzvy k podání 
nabídky na projektové práce pro akci: „Jídelna + kuchyně MŠ + DDM Mírová, Mnicho-
vo Hradiště“, složení členů a náhradníků hodnotící komise dle návrhu OIKH a ukládá 
oslovit následující uchazeče, kteří byli vybráni na základě stanovených kvalifikačních 
předpokladů: 
1. PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., Malátova 395/13, 150 00, Praha - Smíchov    

IČ: 27118436 
2. KA architekti s.r.o., Čermákova 1290/9, 120 00, Praha – Vinohrady   

IČ: 28386132 
3. Ing. arch. Ondřej Tuček, Modřínová 1395/24, 182 00, Praha – Kobylisy,  

IČ: 70735352 
4. Martin Kožnar Architekt s.r.o., Na vápenném 257/1, 147 00, Praha - Podolí  

IČ: 28978102 
Rada města schvaluje výjimku z vnitřní normy č. 8 o zadávání veřejných zakázek 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 23.02.2016 (odeslání výzvy uchazečům) 

  záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
 
 
 

 
Mgr. Ond řej Lochman, Ph.D.                             Mgr. Jiří Bína    
       starosta města                                  místostarosta  
 

 
Bc. Hana Otáhalová 

ověřovatel 
 


